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6 28. Sedlarjevo srečanje

Uvodni nagovor dr. Liljane Jankovič Grobelšek,  
predsednice Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije

Spoštovane in spoštovani, generalna direktorica Direktorata za prostor, graditev in sta-
novanja Ministrstva za okoje in prostor gospa Barbara Radovan, direktor Urbanističnega 
inštituta Republike Slovenije dr. Igor Bizjak, predavatelji – profesorja Janez Koželj in dr. 
Andrej Pogačnik ter drugi, člani društva, kolegi iz občin, podjetij, inštitutov, regionalnih 
agencij, skupnosti občin. 

Prisrčno pozdravljeni na 28. Sedlarjevem srečanju Društva urbanistov in prostorskih pla-
nerjev Slovenije. 

Veseli smo, da je letošnja tema tako aktualna, da nas je veliko, da smo močna ekipa, ki bo 
soustvarila navdihujoče srečanje – na čelu z uvodnimi govorci in predavatelji, ob sodelo-
vanju prisotnih, ki se boste ali javili v razpravah ali se povezovali v klepetu med odmori. 
Oboje bo pustilo pečat povezovanju stroke, večanju njene moči in prepoznavnosti.

Smo v Plečnikovem letu 2017, ob 60. letnici arhitektove smrti. Uradno nismo del pri-
reditev Plečnikovega leta, vendar tudi urbanisti ne želimo mimo obeležitve spomina na 
mojstra, ki je zaznamoval, celo ustvaril Ljubljano, poznejše republiško glavno mesto in zdaj 
državno prestolnico. Profesor Plečnik je subtilno prepoznal potrebe prostora in človeka 
in ju spojil v  skupen ples. Oblikoval je ključne ureditve jedra Ljubljane  – Tromostovje, 
tržnice, NUK, Žale, Navje, svojo hišo v Trnovem za cerkvijo (zdaj je lepo prenovljena), 
zaznamoval je tudi Prago in Dunaj, prekmursko Bogojino … Za urbaniste je pomembno, 
da razumemo njegovo tenkočutno prepoznavanje prostora in mojstrsko nadgradnjo, saj je 
s tema opravljal tudi delo urbanista.

Vendar menim, da ne bi bilo prav, da bi z občudovanjem le velikih stvaritev ustvarili pre-
veliko oddaljenost od našega dnevnega dela in izzivov. Pomembna so vsa vprašanja, ki jih 
imamo vsak dan na mizah, kjerkoli in povsod po raznovrstni in prelepi domovini. Zato 
želim, da so predavanja in izmenjane izkušnje v resnično pomoč pri realnih vprašanjih in 
nalogah. To je osnovni namen srečanja.

In kot nas učijo veliki predniki urbanisti – prof. Sedlar (šopek bomo po srečanju tokrat 
prvič odnesli na njegov grob na Žalah), prof. Mušič in drugi – interdisciplinarnost stroke 
je pomembna. Urbanisti in prostorski načrtovalci ali planerji združujemo znanja arhitek-
tov, krajinskih arhitektov, urbanistov, geografov, gradbenih inženirjev, sociologov, tudi 
ekonomistov – pa verjetno nisem naštela vseh, ki ste danes tu. To stroko bogati, odločitve 
so bolj kredibilne. Znanja se združujejo. Naj tako ostane še naprej in se kvečjemu krepi. 
Zato za prepiranje okrog zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti želim, da se konča 
smiselno, da podpre interdisciplinarno delovanje stroke.

Hvala za pozornost in prijetno srečanje vsem! 
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